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 المسلسل أسم العضو األبحاث

دراسة نسيجية لمقارنة التاثير الوقائي المحتمل لالكاربوز وليناجليبتين وكيرسيتين علي الشريان االبهر 
 للجرذان المصابةبداء السكري من النوع ؟ 

وفاء احمد اسماعيل 
 هويدى

1.  

النشوء المرضى لالتالف الخصوى توتر الميتوكوندريا والشبكة السيتوبالسمية الداخلية تساهم فى 
السمتحدث بااللومنيوم ثالثى الكلوريد : دراسة التأثثير الوقائي المحتمل للتورين , دراسة التغيرات 
 الهيستولوجية والجزيئية للمشيمة فى نموذج سكر الحمل فى الجرذان والدور الوقائي لعقار الميتفورمين 

بسنت محمد محى الدين 
 مصطفى

2.  

 2-المتقاطعة بين الحمض النووى الريبوسومى الدقيق والمجموعة الحركية العالية بوكس التداخالت 
والنظام التكميلى فى الصرع : الصلة باالستجالبة لحمض الفالبرويك , التعديل التفاضلى لاللتهام الذاتى 

تهام الذاتي , الميتفورمين االل 22فى الفئران الشائخة ضوئيا بواسطة الرسفراترول والكوانزايم كيو
 والتشيخ الضوئي دليل العادة استخدام المتيفورمين االضطرابات الجلدية 

  .3 داليا كمال مصطفى احمد

,  22التعديل التفاضلى لاللتهام الذاتى فى الفئران الشائخة ضوئيا بواسطة الرسفراترول والكوانزايم كيو
  .4 امنية امين نايل ستخدام المتيفورمين االضطرابات الجلدية الميتفورمين االلتهام الذاتي والتشيخ الضوئي دليل العادة ا

دراسة نسيجية لمقارنة التاثير الوقائي المحتمل لالكاربوز وليناجليبتين وكيرسيتين علي الشريان االبهر 
 للجرذان المصابةبداء السكري من النوع ؟ 

طارق عبد العظيم عبد 
 المقصود عبد هللا

5.  

صفاء حسين محمد  كمعدل للنظام الكوليني ومرمم لحاجز الدم في الدماغ في مرضي االزهيمر  20فيتامين ب 
 الروينى

6.  

 - ALIK االحماض النووية االيبوزية الطويلة الغير مشفرة المرتبطة بالعامل النووى كابا بيتا )
K ILI - IAKL تهام الذاتي والتشيخ الضوئي (وتكوين الصرع : دور الفالبروات , الميتفورمين االل

 دليل العادة استخدام المتيفورمين االضطرابات الجلدية 

شيرين عادل عبد القادر 
 اسماعيل

7.  

 - ALIK االحماض النووية االيبوزية الطويلة الغير مشفرة المرتبطة بالعامل النووى كابا بيتا )
K ILI - IAKL  8 مد حربىسهر احمد مح (وتكوين الصرع : دور الفالبروات.  

تقييم المضادين الحيويين سيبروفلوكساسين وازيسروميسين مجتمعين فى الصورة الحرة والناو للتغلب 
 على عزالت السردومونس ايروجينوزا المكونة للغشاء الحيوي من جروح الحروق 

سلمى طارق رفيق عبد 
 الخالق جالل

9.  

لالكاربوز وليناجليبتين وكيرسيتين علي الشريان االبهر دراسة نسيجية لمقارنة التاثير الوقائي المحتمل 
 للجرذان المصابةبداء السكري من النوع ؟ 

سلمى هانى محمد ابو 
 الفتوح قنديل

11.  

 

  

 


